ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE DIGITAL (A) DEL SERVEI
D’ASSESSORAMENT TÈCNIC, SEGUIMENT I CONTROL ANALÍTIC DE LA PLANTA DE
TRACTAMENT MECÀNIC‐BIOLÒGIC I PLANTA DE TRACTAMENT BIOLÒGIC, UBICADES AL
CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL SOLSONÈS (TM DE CLARIANA DE CARDENER)
Reunits el dia 26 de maig de 2020 a les 10.00 hores, i a través de l’eina Skype, es constitueix
la Mesa virtual de contractació amb les persones següents:






Sra. Sara Alarcón i Postils (presidenta del Consell Comarcal) que actua com a
Presidenta de la Mesa.
Sr. Candi Pujol i Coromines, (secretari de l’entitat), que actua com a Vocal.
Sr. Joan Merino i Delgado (interventor de l’entitat), que actua com a Vocal.
Sr. Antoni Jiménez i Pérez, tècnic de l’entitat, que actua, com a Vocal.
Sr. Antoni Albalate i Bosquet, tècnic de l’entitat, que actua com a Vocal.

També hi és present la Sra. Sílvia Prat en representació de MF Tècnica Industrial i
Mediambiental, SL i la Sra. Rosa Coll i Ortiz.
Actua com a secretària de la Mesa, Ramona Fornell i Sorribes, tècnica de l’entitat.
Constituïda la Mesa de contractació es procedeix al recompte de les ofertes presentades
per a cada lot i a la seva confrontació amb la certificació de proposicions, comunicant el
nombre de les rebudes i el nom dels licitadors.
Les empreses que han presentat proposició són les següents segons als lots als qual liciten:
LOT 1: Control tècnic i assessorament extern de la PTMB i la PTB:

‐
‐
‐
‐

AIRTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES, SLU
MF TECNICA INDUSTRIAL I MEDIAMBIENTAL, SL
HIDROSTEAM, SL
ROSA COLL ORTIZ

LOT 2: Servei de laboratori per al control analític del bioestabilitzat de la MOR i compost de
la FORM:

‐
‐
‐

EUROFINS AGROAMBIENTAL, SA
TECNO AMBIENTE, SLU
CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DELS MATERIALS, SLU (CECAM,
SLU)

LOT 3: Servei de caracterització dels rebuigs de la fracció resta i dels processos de bioestabi‐
lització de la MOR i compostatge de la FORM:
‐

SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL

Es comparteix la imatge de la pantalla de l’ordinador amb tots els assistents amb la finalitat
de fer el seguiment telemàtic de l’acte i mostrar l’evolució de l’obertura.
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre digital A que conté la documentació
administrativa, la proposició econòmica i la quantificable de forma automàtica dels
licitadors que han participat al procediment de contractació d’acord amb l’establert a la
clàusula novena del plec de clàusules administratives particulars.
Examinada la documentació administrativa presentada pels licitadors la Mesa de
contractació declara admeses totes les ofertes presentades.
S’observa però la impossibilitat de poder obrir i consultar la totalitat de la documentació
tècnica i econòmica aportada pels licitadors. Solament és possible l’oferta de la Sra. Rosa
Coll Ortiz i part de la de l’empresa MF Tècnica Industrial i Mediambiental, SL, els quals
liciten al lot 1.
Es realitza consulta al Consorci AOC sobre aquesta circumstància i s’assenyala que cal obrir
incidència ja que no és possible la seva resolució de manera immediata.
Tenint en compte l’assenyalat, la Mesa de contractació acorda la suspensió d’aquest acte
d’obertura i la seva continuació una vegada la problemàtica manifestada sigui resolta i es
pugui obrir la totalitat de la documentació presentada pels licitadors.
La presidenta dona per acabada la reunió a les 10.30 hores.
I perquè així consti, la secretària redacta l’acta i la sotmet a la signatura de la presidenta i
vocals; en dona fe.

